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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019  
 

Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistys ry on perustettu 8.3.1966. Se 
on hyväksytty yhdistysrekisteriin 15.3.1966, joten yhdistys saavutti 50 
vuoden iän keväällä 2016. Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 53. 

 
1 Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa 2019.  

 
2 Syyskokous pidetään syys-lokakuussa 2019. 
 
3 Yhdistyksen säännöt päivitetään 8§:n osalta (kokoukset, koolle kutsu-

minen) ja ne esitellään kevätkokouksessa. 
 
4 Kokousesitelmät 

 
Esitelmät (ajankohta sovitaan asian ”ajankohtaisuuden” ja esitelmän 
pitäjien aikataulujen mukaan): 

 
- RVL 100 vuotta, laitoksen päällikkö kenraalimajuri Ilkka Laitinen tai 

ev Vesa Blomqvist  
- toisen kokouksen esitelmä kokonaisturvallisuuden alalta päätetään 

myöhemmin 
 

Em. lisäksi osallistutaan: 
 
- Joensuun Ilmasillan esitelmätilaisuuteen Nepenmäen koululla 

31.1.2019 klo 18.00, aiheena ”Ilmavoimien kehitysnäkymät”, eversti 
Timo Herranen, KARLSTO:n komentaja. 

 
- Joensuun Paasikivi-Seuran esitelmätilaisuuteen Wärtsilä-talon audi-

toriossa 19.2.2019, aiheena on ”Maakuntauudistus varautumisen 
näkökulmasta”, Markus Viitaniemi, P-K:n pelastusjohtaja. 

 
- P-K:n Reserviläisjärjestöjen järjestämiin esitelmätilaisuuksiin, joista 

jäsenistöämme tiedotetaan erikseen. 
 

5 Omat kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Karelia AMK:n Wärtsilä -
talossa, osoitteessa Karjalankatu 3, Joensuu. Yhteiset esitelmätilaisuu-
det ja kokoukset Joensuun Paasikivi -seuran ja P-K:n Reservipiirien 
kanssa pidetään myös Karelia AMK:n tiloissa Wärtsilä-salissa. 
 

6 Maanpuolustuslehti (4 kpl/vuosi) lähetetään jäsenille. Vapaajäsenille 
lehti on ilmainen. 

 
7 Jäsenistön laajaa rekrytointimahdollisuutta ei ole, koska Pohjois-Karja-

lassa ei järjestetä alueellista maanpuolustuskurssia 2019. Jäsenistön 
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osoitetietojen päivitystä jatketaan. Jäsentietojen ylläpito sovitaan 
ISAVI:n ja PKALTSTO:n kesken. Yli kahden vuoden ajan jäsenmak-
sunsa maksamatta jättäneiden jäsenyys yhdistyksessä päättyy sääntö-
jen mukaisesti vuoden lopussa, ellei ”karhumaksua” ole hoidettu mää-
räaikaan mennessä. 

 
8 Yhdistyksen omien kotisivujen käyttöönotto toteutettiin vuoden 2013 

alussa. Sivujen ylläpidosta vastaa Ari Hevonkoski Kontiolahdelta. Sivu-
jen ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan. Samalla valmistaudutaan sivujen 
liittämiseen osaksi Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien sivuja.  

 
9 Jäsenistölle järjestetään virkistys- ja tutustumismatka päämajakaupunki 

Mikkeliin keväällä/alkusyksyllä 2019, kohteina sotahistoria ja kulttuuri. 
Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekillan ja Joensuun Paasikivi-Seuran 
jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua matkalle, ellei omaa jä-
senistöä lähde mukaan riittävästi. Yleiset kulut jaetaan osallistumisen 
mukaan. 

 
Yhteistoiminta Joensuun Paasikivi -Seuran ja Pohjois-Savon Maanpuo-
lustusyhdistyksen kanssa on käynnistetty vuonna 2016 ja sitä tiiviste-
tään edelleen tulevana vuonna. Toimintatavat ja kohteet sovitaan vasta 
kun edellä mainittujen toimintasuunnitelmat 2019 valmistuvat. 
 

10 Yhdistys tukee tarvittaessa maanpuolustuskurssien vapaaehtoisia ta-
paamisia esim. tarjoamalla niiden kahvituksen. Raha varataan kohtaan 
tarjoilukulut.  
 

11 Kootaan jäsenistön esityksiä vuoden 2020 vierailu- ja tutustumiskoh-
teista sekä muista yhdistyksen toimintaa aktivoivista tapahtumista.  

 
 

Yhdistyksen toiminnasta, henkilövalinnoista yms. informoidaan vuosit-
tain puheenjohtajan lähettämällä jäsentiedotteella. Tiedottamisessa käy-
tetään pääsääntöisesti sähköpostia ja lehti-ilmoituksia, mutta tarvitta-
essa myös kirjepostia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


